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KENDISKAMP
I KOLDING
Der bliver kamp på politisk x-faktor i Kolding,
hvor indtil videre to tidligere ministre har meldt
deres interesse i at overtage borgmesterposten
efter bykongen Jørn Pedersen (V).

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN
fotoMARIA TUXEN HEDEGAARD
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Fit for fight. Villy Søvndal blev i
oktober 2013 ramt af en blod-
prop i hjertet. I december 2013
forlod han politik. På det tids-
punkt var han udenrigsminister.
Hans læge siger, at Søvndals
helbred holder til både valgkamp
og borgmesterjob.



Jegharboet iKolding i alle de
år, jeg sad iFolketinget, så jeg

har været endel af byenog livet.Og
jeg tror, at vælgernehar etmeget ty-
deligt billede af, hvem jeg er i forhold
til at sikrekernevelfærden iKolding.
Villy Søvndal , SF’s borgmesterkandidat i Kolding

at have flertal i Kolding Byråd.
En opgave, der ser ud til at være let-
tere sagt end gjort. For i Kolding har
borgmesteren i tre perioder heddet
Jørn Pedersen. Han fik ved sidste
valg 12.000 personlige stemmer –
næsten en fjerdedel af alle afgivne
stemmer i hele kommunen – og var
med til at sikre Venstre absolut fler-
tal med 46,4 procent af stemmerne,
der udløste 13 pladser i kommunal-
bestyrelsen. Læg dertil, at Dansk
Folkeparti fik 11,1 procent af stem-
merne. Dermed sad Venstre og DF
på 16 ud af 25 stole i byrådssalen i
Kolding.
Den korte og bekvemme vej til
borgmesterposten er relativ simpel
valgmatematik. Der skal flyttes 15
procent af stemmerne fra blå par-
tier til røde partier, for at flertallet
kan flytte over på den anden side af
midten.
Og det er ikke en uoverstigelig op-
gave, mener Villy Søvndal.
– Der er nogle tendenser på lands-
plan, som i en eller anden grad
nok også vil slå igennem i Kolding.
Socialdemokratiet har fremgang.
Venstre og Dansk Folkeparti har det
svært i meningsmålinger. Så det er
inden for rækkevidde. Der skal ar-
bejdes for det, men det er ikke umu-
ligt, lyder den hurtige analyse fra
Villy Søvndal.

Villy-effekten?
Og så er der SF selv. Partiet fik ved
seneste valg 7,1 procent af stem-
merne og var altså ganske langt fra
at være tæt på borgmesterkontoret.
Det bedste SF-resultat i Kolding si-
den årtusindskiftet – 15,3 procent af
stemmerne – var i 2009, hvor SF red
på en landsdækkende bølge afmed-
gang. Dengang hed partiformanden
Villy Søvndal, og SF’s vælgertække
blev kaldt Villy-effekten.
Den prøvede Villy Søvndal af i 2017,
da han stillede op til regionsvalget
som SF’s spidskandidat i Region
Syddanmark.

før han endeligt villemelde sig ind i
borgmesterdysten til november næ-
ste år.
Det fortæller han over en kop kaffe i
septembersolen, efter han i kraft af
sin regionsrådspost netop har ind-
viet et nyt solcelleanlæg påOdense
Universitetshospital.
– Jeg har haft enmassemødermed
Socialdemokratiet, Radikale og En-
hedslisten for at undersøge, om der
var et fælles projekt. Det tror jeg, der
i høj grad er, fortæller Villy Søvn-
dal, der indtil december 2013 sad i
Folketinget og var udenrigsminister
i Helle Thorning-Schmidts S-R-SF-
regering.
Mødernes indhold vil han ikke refe-
rere i detaljer, men de har i hvert fald
overbevist ham om, at de tre partier
kan finde sammen efter valget næste
år og i fællesskab pege på en borg-
mesterkandidat. Hvemdet i så fald
bliver, er de ikke helt færdigemed at
tale om, somhan forklarer.
– Og i virkeligheden er det også det
sidste, vi bliver enige om, og det sker,
når valgresultatet foreligger.

Skal flytte 15 procent
Men først skal de tre røde partier
skaffe stemmer nok til overhovedet

K ommunalval-
get i Kolding har
fået hele landets
opmærksomhed,
mere end et år før
vælgerne skal til
stemmeurnerne.

For der sprang ikke bare en eller to,
men hele tre bomber i løbet af tre
uger i august og september.
Først luftede den tidligere parti-
formand og udenrigsminister Villy
Søvndal (SF) sine overvejelser omat
stille op til valget. Enuge eftermed-
delte borgmester gennem12 år og
stemmesluger JørnPedersen (V), at
han ikke havde tænkt sig at genopstil-
le. Og somomdet ikke var nok spæn-
ding, så kom tidligereminister Eva
KjerHansen (V) på banen og fortalte,
at hun ville flytte til Kolding og for-
søge at blive spidskandidat forVen-
stre og genvinde borgmesterposten
forVenstre. Undervejs havdeVilly
Søvndal igennemdet landsdækkende
nyhedsbureauRitzau gjort borgme-
sterdrømmenhelt officiel ogmeldt sig
ind i borgmesterkampen.
Der skulle dog lige nogle samtaler til
med de potentielle samarbejdspart-
nere i Socialdemokratiet, Radikale
og Enhedslisten i Kolding Byråd,
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dere tre kandidater. Den ene er Elvis
Comic, der er 23 år gammel og har
siddet i byrådet siden april 2018,
hvor han blev suppleret ind. Den
anden er 25-årige Filip Bekic, der
er lokalforeningsformand og endnu
ikke har siddet i byrådet. Og endelig
har 51-årige BirgitteMunkGrunnet
meldt sig ind i kampen. Hun har hel-
ler ikke nogen erfaringmed at sidde
i byrådet.
– Vi ermåske lidt bagud fra start af,
lyder vurderingen fra gruppefor-
mand Poul Erik Jensen.
–Men jeg er sikker på, at når vi kom-
mer frem til finalen i november næ-

DET VIL DE MED KOLDINGDET VIL DE MED KOLDING

Villy Søvndal (SF)
– Kolding står lidt i stampe efter en periode, hvor der– Kolding står lidt i stampe efter en periode, hvor der
har været stor fremgang. Det synes jeg, at byen bærerhar været stor fremgang. Det synes jeg, at byen bærer
præg af. Den ser slidt ud. Så vi vil gerne arbejde med atpræg af. Den ser slidt ud. Så vi vil gerne arbejde med at
få bykernen til at hænge langt bedre sammen, end detfå bykernen til at hænge langt bedre sammen, end det
er tilfældet nu. Desuden skal vi satse endnu mere på ud-er tilfældet nu. Desuden skal vi satse endnu mere på ud-
dannelse og få udnyttet synergien ved at have en rækkedannelse og få udnyttet synergien ved at have en række
uddannelser som universitetet og designskolen. Og såuddannelser som universitetet og designskolen. Og så
er hovedprioriteten, at vi skal sikre kernevelfærden forer hovedprioriteten, at vi skal sikre kernevelfærden for
ældre og udsatte og forbedre daginstitutioner og skoler.ældre og udsatte og forbedre daginstitutioner og skoler.
Jeg har kigget ind i budgetterne, og jeg mener, at der erJeg har kigget ind i budgetterne, og jeg mener, at der er
penge til et løft af kernevelfærden.penge til et løft af kernevelfærden.

Eva Kjer Hansen (V)
– Kolding har et stort potentiale til at blive en mere at-– Kolding har et stort potentiale til at blive en mere at-
traktiv kommune. Vi skal sikre bedre samspil mellemtraktiv kommune. Vi skal sikre bedre samspil mellem
fjorden, byen og naturen for at tiltrække flere arbejds-fjorden, byen og naturen for at tiltrække flere arbejds-
pladser. Og så skal Kolding være det bedste sted for enpladser. Og så skal Kolding være det bedste sted for en
familie at bosætte sig og leve livet. Det vil jeg være medfamilie at bosætte sig og leve livet. Det vil jeg være med
til at udvikle sammen med den øvrige byrådsgruppe ogtil at udvikle sammen med den øvrige byrådsgruppe og
resten af byrådet, hvor der er tradition for dialog og sam-resten af byrådet, hvor der er tradition for dialog og sam-
arbejde på tværs af partier.arbejde på tværs af partier.

Jakob Ville (V)
– Vi skal være bedre til at udnytte, at Kolding ligger stra-– Vi skal være bedre til at udnytte, at Kolding ligger stra-
tegisk godt placeret i Danmarks smørhul. Så vi skal havetegisk godt placeret i Danmarks smørhul. Så vi skal have
fokus på vækst. Både i forhold til bosætning, hvor vi skalfokus på vækst. Både i forhold til bosætning, hvor vi skal
gøre det endnu mere attraktivt for danskerne at vælgegøre det endnu mere attraktivt for danskerne at vælge

Kolding, men også i forhold til er-Kolding, men også i forhold til er-
hvervslivet. Vi skal gøre Koldinghvervslivet. Vi skal gøre Kolding
til det oplagte valg for en virk-til det oplagte valg for en virk-
somhed, der skal vælge mellemsomhed, der skal vælge mellem
at etablere sig i Haderslev, Vejen,at etablere sig i Haderslev, Vejen,
Kolding eller et helt fjerde sted.Kolding eller et helt fjerde sted.
Det sker ved at fokusere på denDet sker ved at fokusere på den
service, vi yder borgere og virk-service, vi yder borgere og virk-
somheder, og ved at sikre, at virk-somheder, og ved at sikre, at virk-
somhederne i Kolding kan findesomhederne i Kolding kan finde
kvalificeret arbejdskraft.kvalificeret arbejdskraft.

– Jeg stillede blandt andet op for lige
at få testet, hvordan vælgerne havde
detmedmig, efter jeg og SF havde
siddet i regering. Det så ud til, at de
havde det nogenlunde. Jeg fik knap
70.000 stemmer. Så det var ikke så
ringe endda, siger Villy Søvndal.
En klassisk, jysk underdrivelse af
valgresultat fra 2017, hvor han fik
næstflest personlige stemmer i
regionen, og SF fik 19,7 procent af
stemmerne.
– Så det betyder en del, at folk ved,
hvem jeg er. Jeg har boet i Kolding i
alle de år, jeg sad i Folketinget, så jeg
har været en del af byen og livet. Og
jeg tror, at vælgerne har etmeget ty-
deligt billede af, hvem jeg er i forhold
til at sikre kernevelfærden i Kolding,
siger Villy Søvndal.

40 års S-styre
Selvmed et rødt flertal ligger det
ikke nødvendigvis lige for, at borg-
mesteren skal hedde Villy Søvndal.
Kolding Kommune var fra 1970 til
2010 ledet af socialdemokrater. I de
25 år op til Jørn Pedersen blev borg-
mester, sad Per Bødker Andersen (S)
på borgmesterkontoret.
Socialdemokraterne i Kolding har
endnu ikke fundet deres spidskandi-
dat. Det sker først den 23. september.
De forsøgte at få det lokale folke-
tingsmedlemChristian Rabjerg
Madsen til at stille op, forklarer
gruppeformand for socialdemokra-
terne i Kolding Byråd, Poul Erik Jen-
sen.MenRabjergMadsen foretrak
Christiansborg, hvor han er finans-
ordfører for Socialdemokratiet.
Så nu står valgetmellem indtil vi-

Det er ikke altid, at det
er lige populært hos

vælgerne, at der bliverhen-
tet enkandidat indudefra.
Vi så det for eksempel iHol-
stebromedUllaTørnæs.
Jørn Pedersen (V), afgående borgmester
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ste år, så har vi også vores kandidat
klart profileret. Og jeg vil ikke afvise,
at vi kan vinde borgmesterposten.
Det har vi realistiskemuligheder for,
så jeg vil ikke afskrive det på forhånd.
Det er ikke diskvalificerende ikke at
have erfaring fra byrådet. Det er set
før, at folk udefra bliver borgmestre
og løfter opgaven. Så det ser jeg abso-
lut ikke som et problem.

Lokalkendt
I Venstre er jagten på Jørn Pedersens
afløser i fuld gang. Da borgmesteren
offentliggjorde, at han ikke havde
tænkt sig at genopstille, meldte den
43-årige skoleleder, byrådsmedlem og
gruppeformand Jakob Ville (V) sig på
banen. Indtil knap to uger inde i sep-
tember var han den eneste kandidat.
Så besluttede den i Aabenraa bosid-
dende EvaKjerHansen (V) sig for, at
hun ville rykke teltpælene til Kolding
og forsøge at vinde spidskandidaturet
og borgmesterposten. Denmanglende
folkeregisteradresse i Kolding star-
tede straks en debat om kendte navne,
der går ind i lokalpolitik. Blandt andet
i Venstre, hvor Jakob Ville stiller sig
tvivlende over for om det overhovedet
har en effekt.

Hun fortæller, hun blev opfordret af
lokale venstrefolk til at stille op.
– Da Jørn Pedersenmeddeler, at han
ville stoppe, kom det som en over-
raskelse for os. Og da denmelding
kom, så begynder folk at rykke imig.
De opfordringer har jeg valgt at sige
ja tak til, og så er det op til Venstres
medlemmer at vurdere, hvilken
kandidat der er bedst, siger Eva Kjer
Hansen.
Venstre vælger sin spidskandidat på
et opstillingsmøde i uge 41. Social-
demokratietsmedlemmer skal til
stemmeurnerne den 23. september.
• jki@kl.dk

Villy Søvndal bor
i Sdr. Bjert sydøst
for Kolding. Her
har han boet først
i bofællesskab og
nu i en villa.

–Det er ikke altid, at det er lige po-
pulært hos vælgerne, at der bliver
hentet en kandidat ind udefra. Vi så
det for eksempel i Holstebromed
Ulla Tørnæs (ved valget i 2013, red.),
hvor det ikke havde den effekt, man
havde forestillet sig. Villy har boet
i Kolding imange år, men har ikke
vist sin interesse, der naturligvis har
ligget i landspolitik, siger Jakob Ville
og fortsætter:
–Men der er stor forskel på Villy
Søvndal og Eva KjerHansen. Villy
bor i Kolding, det har Eva aldrig
gjort. Og gør det ikke endnu. Det har
en betydning, og jeg tror, at vælgerne
opponerermod det.

30 år for Kolding
Detmed folkeregisteradressen
har Eva Kjer Hansen dog tænkt
sig at ændre ganske snart. Den 1.
oktober har hun adresse i den by,
hvor hun i 30 år har været Venstres
folketingskandidat.
– Det er på ingenmåder fjernt for
mig at flytte til Kolding.Mine døtres
reaktion var, at det havde jeg talt om
i flere år. Og de vil nok også sige, at
jeg har brugt retmange timer i Kol-
ding, siger Eva KjerHansen.
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